
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження додаткової  

угоди про внесення змін до 

договору про спільну діяльність  

 

 

 Керуючись статтями 1130-1143 Цивільного Кодексу України, статтями 

29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

лист благодійної організації «Благодійний фонд підтримки спортсменів та 

футболістів «Академія Футболу Карпатія» від 12 березня 2019 року № 6, для 

досягнення спільної мети щодо розбудови соціальної інфраструктури міста, на 

виконання рішення ХХІІ сесії міської ради VII скликання 6 квітня 2018 року № 

1055 «Про укладення договору про спільну діяльність» та рішення X сесії 

Закарпатської обласної ради VII скликання 29 березня 2018 року № 1134 «Про 

надання повноважень щодо укладення договору про спільну діяльність на 

реконструкцію стадіону «Авангард», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити додаткову угоду про внесення змін до договору про спільну 

діяльність між Ужгородською міською радою, благодійною організацією 

"Благодійний фонд підтримки спортсменів та футболістів "Академія Футболу 

Карпатія" та комунальним підприємством "Стадіон "АВАНГАРД", що 

додається.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В.  

 

 

 

 

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 

 

         

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

           Рішення виконкому 

        ______________№___ 

 

 

Додаткова угода про внесення змін до  

ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

від________________ 

 

Місто Ужгород,_____________________ дві тисячі дев’ятнадцятий  рік 

 

Ужгородська міська рада, місцезнаходження зареєстровано за адресою: 

88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 3, код ЄДРПОУ–

33868924, (надалі–Сторона–1) в особі міського голови Андріїва Богдана 

Євстафійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішення X сесії Закарпатської обласної ради VII 

скликання від 29 березня 2018 року № 1134 «Про надання повноважень щодо 

укладення договору про спільну діяльність на реконструкцію стадіону 

«Авангард»; 

Благодійна організація "Благодійний фонд підтримки спортсменів та 

футболістів "Академія Футболу Карпатія" місцезнаходження зареєстровано 

за адресою: 88017, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 17/9 

код ЄДРПОУ– 41887040; (надалі–Сторона–2) в особі директора Чегіль 

Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту; 

Комунальне підприємство "Стадіон "АВАНГАРД" місцезнаходження 

зареєстровано за адресою: 88017, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 

Івана Франка, 1, код ЄДРПОУ–30104399; (надалі–Сторона–3) в особі 

директора _____________________, який діє на підставі Статуту; 

надалі разом іменовані як Сторони, уклали дану Додаткову угоду про 

внесення змін у Договір про спільну діяльність (надалі–Угода) про наступне: 

 

1. Доповнити пункт  1.2. Договору пунктом наступного змісту: 

«- реконструкція (модернізація) існуючої системи поливу футбольного 

поля № 3– споруда ХІ». 

2. Змінити підпункт б) пункту 1.9.1 Договору шляхом викладення його в 

новій редакції, а саме: 

«б) споруди ІХ, Х, ХІ які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста на підставі свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно від 17.01.2012 року та витягу про державну реєстрацію прав 

від 14.03.2012р., реєстраційний номер: 35814075.» 

3. Змінити абзац третій пункту 4.2. Договору шляхом викладення його в 

новій редакції, а саме: 

«- споруди ІХ, Х та ХІ–власність територіальної громади міста Ужгород в 

особі Ужгородської міської ради.» 

4. В пункті 1.4. цифри «31.12.2018» змінити на «31.05.2019». 



 5. Дана Угода складена у трьох автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 

 

«Сторона –1» 

Ужгородська міська рада 

88000, Україна, Закарпатська обл., 

м. Ужгород, пл. Поштова, 3 

код ЄДРПОУ–33868924 

 

 

 

 

Міський голова  

__________ Б. Андріїв 

 

 

«Сторона–2» 

Благодійна організація 

"Благодійний фонд підтримки 

спортсменів та футболістів 

"Академія Футболу Карпатія" 

88017, Україна, Закарпатська обл.,  

м. Ужгород, вул. Митна 17/9 

код ЄДРПОУ– 41887040 

 

Директор  

___________О. Чегіль 

«Сторона–3» 

Комунальне підприємство  

"Стадіон "АВАНГАРД" 

88017, Україна, Закарпатська обл.,  

м. Ужгород, вул. Івана Франка, 1  

код ЄДРПОУ–30104399 

 

 

Директор  

__________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до договору про спільну діяльність 

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ 

 

Місто Ужгород,_____________________ дві тисячі дев’ятнадцятого року. 
 

Ужгородська міська рада, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 

м. Ужгород, пл. Поштова, 3, код ЄДРПОУ - 33868924, в особі міського голови 

Андрієва Богдана Євстафійовича, який діє на підставі Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", на виконання умов Договору про спільну 

діяльність від  року, цією довіреністю уповноважує Благодійну організацію 

"Благодійний фонд підтримки спортсменів та футболістів "Академія 

Футболу Карпатія", місцезнаходження якої зареєстроване за адресою: 88017 

Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна 17/9, код ЄДРПОУ – 

41887040, в особі директора Чегіль Олександра Олександровича, який діє на 

підставі Статуту, представляти інтереси Ужгородської міської ради, як 

учасника спільної діяльності за вищевказаним Договором про спільну 

діяльність, в усіх органах державної влади, зокрема органах державної 

податкової інспекції, органах санітарно-епідеміологічної служби, органах 

пожежної охорони, тощо, підприємствах, установах і організаціях незалежно 

від форм власності та підпорядкування.  
Для цього представник має право:  
- вести від імені Ужгородської міської ради бухгалтерський та 

податковий облік результатів спільної діяльності, за результатами спільної 
діяльності звітувати перед органами державної податкової інспекції, у зв’язку з 
чим підписувати та подавати відповідні заяви, декларації, довідки, відкривати 
банківські рахунки, підписувати банківські документи, розпоряджатись 
банківськими рахунками, підписувати банківські договори;   

- укладати цивільно-правові договори, необхідні для досягнення 
мети спільної діяльності за укладеним Договором;   

- виконувати всі інші юридично значимі дії, пов’язані з даною 

довіреністю.  

Зміст ст.ст. 232,  238,  239, 244,  245,  247-250, 1000, 1003, 1004, 1006, 

1008, 1009 Цивільного кодексу України  роз’яснено. 

Довіреність видана без права передоручення, дійсна до 31.12.2019р. 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 
 

 


